Områdefornyelse Kulturcenter Værestedet
Møde d.20.02.2019 kl. 19.00
Til stede: Rene, Tilde, Thomas, Jacob, Kiri, Bodil, Eva
Afbud: Preben, Ole
Dette møde er et uformelt møde med Thomas Olesen som arbejder med udvikling i landdistrikter i Skive
Kommune. Thomas stiller nogle centrale spørgsmål til projekt områdefornyelse af Kulturcenter Værestedet.
Blandt andet: Hvor stor er opbakningen til projektet? Hvor stor aktivitet er der i huset? Disse spørgsmål er
afgørende for om der er nogen der vil koble sig på processen. På denne baggrund bliver det klart for os at
vores opgave måske skal være at skabe mere aktivitet for hele Fjordklyngen i huset.
Land og liv landdistriktspulje har to ansøgningsrunde om året. Se på hjemmesiden, hvilke typer projekter
der får penge. Ansøgningsskema er rimeligt enkelt. Der er ansøgningsfrist to gange om året. Kunne man
igangsætte aktiviteter i huset for penge ansøgt i denne pulje. Normalt søges der om penge til mursten og
opbygning, men måske kan vi søge om penge til aktiviteter der kan foregå på Værestedet og som kan være
for alle i Fjordklyngen. Penge til at understøtte de aktiviteter der allerede foregår, så det rækker ud over
husets rammer og motiverer borgere i hele Fjordklyngen til at benytte huset.
På KV er der lige nu mange aktiviteter for pensionister, men der er brug for aktiviteter for de øvrige
aldersgrupper. Midaldrende, unge og børn, samt deres forældre. Men spørgsmålet er hvilken aldersgruppe,
der skal satses på. Det er måske ikke realistisk at satse alt på at tiltrække børn og unge. Antallet af børn
bliver mindre og børn er i højere grad orienteret mod Borup IF, Skals etc. hvor der foregår fritidsaktiviteter.
Så måske skal vi satse på forældresegmentet og herover.
Huset bliver brugt rigtig meget, men der mangler noget der kan binde det hele sammen, så alle
brugergrupper er med til at binde det hele sammen. Vi vil søge penge til dette.

Konklusion:
Der skal arbejdes på at søge projekt under Liv og land https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljerstoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/forsoegsprojekter

Ideer til projekter:
Projekter for ugentlige brugere – ugentlige aktiviteter
Månedlige gruppeaktiviteter

Søge samlet penge til
•

Penge til at understøtte aktiviteter på KV -

•

Fællesskabsskabende aktiviteter i fjordklyngeregi

Ide med fjordklyngestafet som ender med at spise sammen
Understøtte de eksisterende aktiviteter
Farmerturnering, blot i Fjordklyngen
Se på verdensmål – tage det med i ansøgningen. Tage udgangspunkt i verdensmålene.
Noget omkring genbrug. Kan brugergrupperne yde nogle aktiviteter.
Nogle professionelle der giver ideer og indspark til nogle af de hobbyaktiviteter der foregår allerede nu
Klamphuggerfestival – en festival hvor man kan komme og lave nyt af genbrugsmaterialer
Bæredygtighed i bred forstand
De der hjælper til skal opleve at det er fedt at være frivillig
Tænke i Fjordklyngefællesskabsgivende arrangementer
Få noget goodwill
Gerne aktiviteter over 2 år – giver også mere seriøsitet
Få lokalbefolkningen ind på Værestedet, landbrug, biogasanlægget,
Samles om god karma i stedet for at samles om vore egne små områder
Far laver mad – det er vist en kommunal aktivitet, men måske kan vi lave det med et tvist
Husk åben skoleprojekt i Viborg kommune, som skal tænkes ind i fremtiden – det skal være tydeligt på
denne side så skolerne kan se at vi findes.
Der er mange brugergrupper i huset, kan der laves om på vedtægter i forhold til hvordan huset skal drives i
forhold til de mange brugergrupper. Så der kan komme mere fællesskab og så driften kan
implementeres i brugen af huset. Denne ide tages med til bestyrelsen, førstkommende møde
Planen er at der oprettes en lukket facebook gruppe hvor vi kan komme med ideer i løbet af uge 9, i uge 10
skrives udkast til ansøgningen, Thomas vil gerne sparre med os d. 1. marts og komme med
kommentarer til ansøgningen, som færdiggøres i den følgende uge til endeligt at sende den ind inden
14. marts.
Næste møde torsdag d.21. marts kl. 19.00 – 21.00

